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UM FUNDO COM PEDRAS
ANGULADAS EM UM LEVANTAMENTO
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Abstract: This paper reports a real situation occurred at Port of San-
tos, more specifically at Teffe Stone when bathymetric surveys, performed
with multibeam echosounds with different characteristics, presented differ-
ence of about 1 m in depth because the interpretation of the bottom, which
comprised of material of newly underwater demolition. While analyzes the
problem, the author, construct hypothesis about why the incident occur and
possible implications.
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Resumo: Este texto apresenta o relato de uma situação real ocorrida no
Porto de Santos, mais especificamente na Pedra de Teffé, quando levanta-
mentos batimétricos, realizados com ecobat́ımetros multifeixe de diferentes
caracteŕısticas, apresentaram diferença de cerca 1 m em profundidade devido
à interpretação do fundo, o qual era composto de material recém derrocado.
Durante a análise o autor constroi hipóteses sobre a razão do ocorrido e
posśıveis desdobramentos.
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1 INTRODUÇÃO

Inicialmente cabe definir o que é entendido por ”pedra angulada”; pedras
anguladas são aquelas que tem bordas afiadas, são provenientes de explosões
ou terremotos e são o paralelo aquático das ”pedras-de-mão”, se de pequeno
tamanho, e ”pedras de pedreira” se grandes. No caso em questão são pedras
que foram objeto de derrocamento submarino realizado na Pedra de Teffé no
Porto de Santos, visando a obtenção da profundidade de 16 m, com possibi-
lidade de sobrefuração até os 17 m, segundo o projeto executivo licitado.

Todos os levantamentos hidrográficos (LH) foram realizados pela empresa
HIDROTOP Construções, Importação e Comércio Ltda., contratada como
apoio à fiscalização dos serviços de dragagem e derrocamento no Porto de
Santos. As equipes envolvidas eram compostas por técnicos experientes e que
tinham familiaridade com os equipamentos utilizados, além de conhecerem
bem as condições do local sondado.

O serviço de derrocamento foi realizado pela empresa STER Engenharia
Ltda. utilizando-se do Navio Yuan Dong 007, diversas informações, incluindo
de um infográfico, sobre como o serviço foi realizado estavam dispońıveis
no site http://www.dragagemdoportodesantos.com.br/portal/info, em 15 de
abril de 2013.

2 OS EQUIPAMENTOS

Foram utilizados dois equipamentos diferentes nos LH da Pedra de Teffé,
nos dois primeiros foi utilizado um ecobat́ımetro ODOM ES3 e nos dois
últimos foi utilizado o ecobat́ımetro RESON 7125. Em todos os LH foi uti-
lizado o compensador de onda APPLANIX POSMV 320 que tem qualidade
superior àquelas requeridas para o funcionamento dos ecobat́ımetros [2].

Embora ambos equipamentos tenham 2007 como ano de lançamento pode-
se observar na Tabela 1 que suas caracteŕısticas são distintas em especial o
tratamento da informação, o modo de detecção e a frequência. Ambos os
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Table 1: Equipamentos

Fabricante TELEDINE SEATRONICS
Marca ODOM RESON
Modelo ES3 SeaBat 7125
Data de lançamento 2007 2007

Inform. da Construção

Montagem na borda na borda
Comprimento [m] 0,162 0,495
Largura [m] 0,092 0,495
Altura [m] 0,117 0,285
Frequência [Hz] 240 200-400
Largura Transv. do Feixe [◦] 0,75-1,50-3,00 0,50-1,00
Largura Longit. do Feixe [◦] 0,75-1,50-3,00 1,00-2,00
Número Máx. de feixes 120-480 256-512

Ângulo Máx. Coberto [◦] 120 140

Inform. do Processamento

Tratamento da Informação direções espećıficas filtro espacial
Modo de Detecção amplitude amplitude e fase
Resolução em Prof. [m] 0,012 0,006
Intervalo de amostragem [ms] 71 29
Incert. Vert. do Ecobat. [m] 0,006 0,002
Larg. Máx. da Faixa [m] 100 500

Limites Absolutos

Velocidade Máx. de Utilização [nós] 8 8
Prof. Mı́n. de Operação [m] 0,5 0,5
Prof. Máx. de Operação [m] 60 500
Menor Cubo Identificável [m3] 5,20 0,19
Aresta do Menor Cubo Detectável [m] 1,70 0,56

Ângulo Máx. para Cabeceio [◦] 0,25 0,05

Ângulo Máx. para Balanço [◦] 0,25 0,05

Limites Variáveis

Pegada Máx. Transv. [m] 2,6000 0,0874*z
Pegada Máx. Longit. [m] 2,6000 0,0374*z
Incert. Horiz. pela Arfagem [m] 0,05*z 0,05*z

Fontes: [3], [11], [15], [17], [20]
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equipamentos tem condições de atender as exigências mı́nimas de LH de or-
dem 1A da S-44 5a ed. [16] ou da NORMAM-25 [9], porém o ES3 pode não
consegue cumprir as exigências de um LH de ordem especial plenamente.

No estudo comparativo realizado pela Magelas [14] podemos observar que
o ES3-M apresenta dificuldades quando a feição do paramento de um cais é
alvo de sondagem (Figura 1).

Figure 1: a esquerda: Imagem gerada por um ecobat́ımetro da RESON; a
direita: Imagem gerada por um ecobat́ımetro ES3. (FONTE: [14])

Fica claro, observando-se a Figura 1, que a rotina de processamento teve
dificuldades em admitir a existência da parede vertical, isto além de cor-
romper a informação gerou interpretações equivocadas dos sinais recebidos.
O motivo principal de isto ocorrer é que as rotinas de processamento têm
dentro de si uma expectativa daquilo que elas entendem como um posśıvel
fundo marinho, locais sondados onde esta expectativa é frustrada acabam
por gerar imagens que não representam corretamente o fundo podendo levar
o responsável pelo pós-procesamento a erros de interpretação.

A ratificação desta hipótese pode ser feita após a observação da Figura 2,
na qual vemos a imagem gerada a partir de um cubo com 1 m de aresta,
portanto com aresta menor que o do menor cubo detectável (para se cumprir
as as exigências de um LH de ordem especial a aresta tem que ser igual ou
menor que 1 m).

A Figura 2 é retirada de uma apresentação utilizada para apresentação do
ecobat́ımetro ES3 [15] apresenta uma forma semelhante a de sino formado
pela revolução de uma curva normal com mais de 2 m de altura. O eco-
bat́ımetro foi capaz de identificar uma alteração no fundo plano, porém o
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Figure 2: a esquerda: Imagem de um cubo de 1 m de aresta gerada por um
ecobat́ımetro ES3. (FONTE: [15])

processamento não foi capaz de representar a forma do sólido nem suas di-
mensões. Se o responsável pelo pós-procesamento esperasse que um cubo de
1 m de aresta estivesse no fundo certamente ficaria em confuso ao ver uma
figura arredondada com um volume cerca de 4 vezes maior.

Outro aspecto importante é a chamada ”pegada”, ela pode ser definida
como o menor valor do lado de uma área do fundo utilizada para processa-
mento, sendo diretamente proporcional à largura do feixe e crescendo quando
se afasta da vertical da fonte emissora. Os ecobat́ımetros que trabalham so-
mente com informação de amplitude limitam esta pegada a um número fixo,
os que trabalham com amplitude e fase não tem limitação sendo esta pegada
função da profundidade, porém a maior diferença depende da largura do feixe
utilizada.

A prinćıpio pode parecer que a opção de não ter um valor máximo da
pegada pode ser um problema, mas outras limitações como a velocidade
máxima e a largura máxima da faixa fazem com que não haja comprometi-
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mento da informação. Cabe ressaltar que o ”perfil transversal” não é uma
linha, pois ele tem a largura da pegada longitudinal que pode variar de alguns
cent́ımetros a algumas centenas de cent́ımetros dependendo do equipamento.

Quando a feição do fundo foge de um padrão esperado, podendo ter paredes
verticais ou ainda várias faces especulares muito próximas, os ecobat́ımetros
que operam com feixes mais largos e frequências menores certamente irão
apresentar informações confusas como veremos a seguir.

3 LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS

Os levantamentos foram conduzidos tendo como guia as condições impostas
pela da S-44 5a ed. [16] e pela NORMAM-25 [9], foram pós-processados pela
mesma pessoa utilizando o sistema ”HIPS and SIPS” da Caris [12] com as
mesmas especificações, entre as quais to raio de processamento com valor de
1 m.

O local de interesse desse ensaio é aproximadamente nas coordenadas UTM
N 366.882,37 e E 7.350.336,52 e estava fora da área destinada ao derroca-
mento pelo projeto executivo licitado, portanto tinha originalmente profun-
didade superior à 16 m. O LH realizado em 2011 a pedido da STER En-
genharia apresentou como cota do embasamento paro o local o valor de 18,0
m (Figura 3), tal LH obteve dados de śısmica rasa, sendo realizado com o
Applied Acoustics AA301 emitindo pulsos com espectro de frequência entre
500 Hz e 5 kHz para definir tal profundidade, corroborando a sondagem jet-
probe, realizada pelo CENTRAN em novembro de 2006 [4], que teve como
limite de sondagem a profundidade de 17 m, sem a observação de ter encon-
trado solo muito resistente, a posição do JPI-062 fica a cerca de 1,7 m do
local de interesse (Figura 4).

As imagens contendo todas os pontos captados pelo ecobat́ımetro foram
analisadas visualmente e foram retiradas medições consideradas espúrias,
tendo com base aquilo que se pretendia encontrar. Destaco o ”com base
aquilo que se pretendia encontrar” porque é o mesmo procedimento utilizado
pela rotina de processamento dos equipamentos e do sistema de pós-processa-
mento, que como vimos anteriormente pode gerar informações que podem
levar o responsável pelo pós-processamento a eqúıvocos.
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Figure 3: Cota do embasamento obtida por śısmica rasa de 23/05/07. (Fonte:
[19])

Figure 4: Local de Sondagem Jet-Probe de 02/07/11 (JPI-062). (Fonte: [4])
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Figure 5: Informações brutas do ES3 obtidas em 05/12/12 em uma plotagem
conforme. (Fonte: [5])

A Tabela 2 apresenta a condições que foram utilizados os equipamentos
em cada oportunidade e apresenta alguns valores calculados com base suas
caracteŕısticas.

Podeŕıamos apressadamente inferir que o SeaBat 7125 seria muito mais
preciso que o ES3 inclusive em condições de setagem próximas, assumindo
que a frequência e o modo de detecção seriam decisivos para causar uma
diferença notável nas informações coletadas, mas, como veremos, os princi-
pais fatores que distinguem os LH são a largura do feixe e a expectativa do
responsável pelo pós-processamento sobre a feição do fundo sondado.

A Figura 5 é formada por dados brutos coletados pelo ES3 no dia 05 de
dezembro de 2012, ela apresenta alguns pontos aparentemente desconexos e
uma clara elevação do lado direito.

3.1 O 1◦ LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO

Diante dos dados brutos obtidos (Figura 5) e da sua expectativa pessoal
de como deveria ser o fundo o responsável pelo pós-processamento tratou as
informações e elaborou a planta batimétrica, na qual a profundidade do local
de interesse aparecia com 15,0 m.

O perfil transversal pode ser observado na Figura 6 onde podemos obser-
var que os pontos aparentemente desconexos foram removidos permanecendo
apenas a clara elevação do lado direito.
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Table 2: Dados dos LH

Marca ODOM ODOM RESON RESON
Modelo ES3 ES3 SeaBat SeaBat

7125 7125
Data do LH 05/12/12 23/01/13 27/02/13 27/03/13

Setagem*

Frequência [Hz] 240 240 200 200
Larg. Transv. do Feixe [◦] 3,00 1,50 0,50 0,50
Larg. Longit. do Feixe [◦] 3,00 1,50 1,00 1,00

Ângulo Coberto [◦] 90 90 90 90
Velocidade de Utilização [nós] 6 5 6 6

Valores z=16 m

Número de feixes 362 362 390 390
Larg. da Faixa [m] 32,00 32,00 32,00 32,00
Pegada Longit. [m] 2,25 1,15 0,78 0,78
Pegada Transv. no
Extremo da Faixa [m] 2,25 1,15 0,39 0,39

Fontes*: [5], [6], [7], [8]

3.2 O 2◦ LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO

O contratante ao verificar os dados brutos do LH de dezembro não concor-
dou com o tratamento realizado e solicitou um novo LH para a confirmação
do perfil. Os dados brutos foram obtidos na presença de representante do
contratante e o responsável pelo pós-processamento tratou as informações de
modo similar à primeira, elaborando uma nova a planta batimétrica, na qual
a profundidade do local de interesse aparecia com 14,7 m.

O perfil transversal pode ser observado na Figura 7 onde podemos obser-
var que os pontos aparentemente desconexos foram removidos permanecendo
apenas a clara elevação do lado direito. Nesta imagem podemos observa algo
semelhante ao perfil de uma onda em espiral (surfing). Este perfil além de
ser pouco comum beira a impossibilidade por mostrar ”um vazio” dentro de
uma elavação, e em função disto novo LH foi agendado.

3.3 O 3◦ LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO

Desta vez utilizando um SeaBat 7125 a empresa pretendia tirar as dúvidas
causadas pelos dois levantamentos anteriores, com a expectativa de que um

9

9



Figure 6: Informações tratadas do ES3 em uma plotagem conforme, com
contorno aparente acrescentado. (Fonte: [5])

Figure 7: Informações tratadas do ES3 em uma plotagem conforme, com
contorno aparente acrescentado. (Fonte: [6])

feixe ainda mais estreito pudesse esclarecer a feição do fundo. Os resultados
(Figura 8) puderam esclarecer qual a profundidade local (14,7 m) porém
ainda não conseguiram resolver o ”furo” na elevação.

3.4 O 4◦ LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO

Desconfiando que a pouca intimidade com o SeaBat 7125 pudesse ter cau-
sado algum problema, a empresa realizou um novo levantamento no local,
com a expectativa de que o ”furo” não aprecesse mais e uma forma mais co-
mum emergisse do tratamento dos dados. Novamente uma imagem insólita
foi o resultado da sondagem como apresenta a Figura 9.
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Figure 8: Informações tratadas do SeaBat 7125 em uma plotagem conforme,
com contorno aparente acrescentado. (Fonte: [7])

Figure 9: Informações tratadas do SeaBat 7125 em uma plotagem conforme,
com contorno aparente acrescentado. (Fonte: [8])

4 ANÁLISE DO PROBLEMA

Visto a inconsitência das imagens se fez necessário retornar aos dados
brutos da Figura 5 e após o tratamento alterando o brilho e o contraste
com o Adobe Photoshop pode-se identificar mais nuances daquilo que foi
considerado inicialmente como pontos espúrios, como se pode observar na
Figura 10.

Com base na Figura 10 foram traçados todos os contornos aparentes da
imagem tratada, o que definiu áreas as quais receberam letras indicativas
para facilitar a referência durante esta análise como apresentado na Figura
11. Certamente diferentes pessoas poderiam ter diferentes interpretações das
informações gerando diferentes áreas.
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Figure 10: Imagem das informações brutas do ES3 obtidas em 05/12/12 em
uma plotagem conforme, tratada no Adobe Photoshop.

Figure 11: Posśıveis contornos apresentados na imagem das informações bru-
tas do ES3 obtidas em 05/12/12.

Devido ao fato incontestável que a elevação é uma rocha não fracionada
durante o derrocamento que foi empurrada para aquela posição pode-se es-
perar que a face desta rocha apresente feições extremamente irregulares, o que
geraria ecos que os programas de processamento dos ecobat́ımetros teriam di-
ficuldades para interpretar; ou ainda, visto que o material despejado naquela
posição devido por ter ńıvel de compactação e granulometria irregular pode-
ria gerar ecos de diversas camadas em função da baixa profundidade.

Na Figura 12 temos todos os contornos sobrepostos, inclusive o gerado
sobre a Figura 10, onde se pode notar que as áreas C e D fazem parte de
todos os LH, que a área B só aparece integralmente no LH de dezembro, que
a totalidade da área A não consta do LH de dezembro, que a parte inferior
da área A não aparece em nenhum dos LH.
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Os prinćıpios de operação de ecobat́ımetros multifeixe [13] [18] e literatura
sobre propagação acústica no meio marinho [1] indicam que não há possibil-
idade que os ”furos” apresentados nos LH de janeiro e fevereiro sejam reais,
portanto a hipótese mais plauśıvel para as imagens é que a pegada foi larga
o suficiente, ou a potência foi grande o suficiente, para fazer que múltiplos
sinais se formassem e a rotina interna de processamento aproximou matem-
aticamente as informações recebidas.

Figure 12: Sobreposição dos posśıveis contornos.

Há de se admitir que o contorno realizado no LH de dezembro é o que
apresenta mais coerência como feição de um fundo marinho, mesmo que ele
tenha rebaixado o fundo em cerca de 30 cm, e apesar de terem sido realizado
quatro LH ainda persiste a dúvida de como realmente é a feição do fundo
nesse local.

Nem a S-44 5a ed. [16] nem a NORMAM-25 [9] apresentam claramente o
que fazer em uma situção em que os dados brutos apresentam inconsistências
geradas pelo processamento interno dos equipamentos, pois a presunção é que
a superposição de 100% poderá impedir situações insólitas, como a apresen-
tada neste ensaio, ocorram.

Diante das informações o mais prudente é que o perfil apresentado na
Figura 10 deva prevalecer, classificar que naquele local existem ”dados duvi-
dosos” e iniciar a pesquisa prevista no Caṕıtulo 6 da a S-44 5a ed. [16], como
foi feito pela Hidrotop.
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5 ELIMINAÇÃO DE DADOS DUVIDOSOS

Por ser pouco conhecido reproduzo a seguir o Caṕıtulo 6 da a S-44 5a ed.
[16]:

CAPÍTULO 6 - ELIMINAÇÃO DE DADOS DUVIDOSOS

6.1 - Introdução

Para aprimorar a segurança da navegação é desejável que os dados duvi-
dosos sejam eliminados. Por exemplo: dados que são geralmente denotados
nas cartas como PA (Posição Aproximada), PD (Posição Duvidosa), ED
(Existência Duvidosa), SD (Sondagem Duvidosa) ou como ”aviso de perigo”.
Para confirmar ou reprovar a existência de tais dados é necessário que a área
a ser levantada seja cuidadosamente definida e que a área seja subsequente-
mente levantada em conformidade com os padrões descritos nesta publicação.

6.2 - Extensão da Área a ser Levantada

Nenhuma forma emṕırica para a definição da área dos levantamentos será
capaz de cobrir todas as situações. Por esta razão, é aconselhável que o raio
do levantamento seja pelo menos 3 vezes a incerteza estimada do posiciona-
mento do risco relatado em um ńıvel de confiança de 95%, determinado por
um relatório completo sobre dados duvidosos por um pesquisador hidrógrafo
qualificado.

Caso este relatório esteja incompleto ou não exista, a incerteza do posi-
cionamento deverá ser estimada por outros meios como, por exemplo, uma
avaliação mais generalizada do posicionamento e incertezas das medidas de
profundidade durante o tempo em que os dados em questão foram reunidos.

6.3 - Conduzindo o Levantamento

A metodologia para a condução de um levantamento deverá se basear na
natureza da feição, na área na qual os dados duvidosos tenham sido relata-
dos, e no potencial estimado de perigo causado à navegação de superf́ıcie.
Uma vez que estes dados tenham sido estabelecidos, os procedimentos para
levantamento deverão ser executados de acordo com as orientações apropri-
adas a um levantamento hidrográfico nos padrões definidos em 6.2, conforme
as especificações estabelecidas nesta publicação.
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6.4 - Apresentação dos Resultados do Levantamento

Os dados duvidosos deverão ser substitúıdos pelos dados reais obtidos du-
rante o levantamento, caso o risco tenha sido detectado. Se não detectado, a
agência responsável pela qualidade do levantamento deverá decidir se man-
terá o registro cartográfico do risco ou se irá retirá-lo.

6 RECOMENDAÇÕES

Visto que permanece a dúvida recomendaria a realização de outro levan-
tamento para pesquisa de dados duvidosos, respeitando os seguintes itens:

a) ter atenção redobrada na calibragem de cores, temperatura de branco,
brilho e contraste do monitor utilizado para o pós-processamento;

b) utilizar ecobat́ımetros com frequência superior a 300 kHz;

c) utilizar ecobat́ımetros com larguras transversal e longitudinal de feixe
menor ou igual a 1◦;

d) realizar pesquisas em locais com dados duvidosos com a configuração
mais precisa posśıvel do equipamento e em velocidade baixa.

Recomendaria, também, que os itens listados anteriormente devam ser
exigidos em local e em área próxima ãqueles onde tenha ocorrido derroca-
mento recente.
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de 27/02/13. Santos: Hidrotop, 2013.
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em: http://www.ths.org.uk/documents/ths.org.uk/down-
loads/d wake - reson application based features.pdf. Acesso em:
14 abr. 2013.
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